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REGULAMIN ZAWODNIKÓW O 
GLIWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„PIAST” W GLIWICACH . 

obowiązujący na podstawie uchwały nr 
________ Prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu 

Sportowego „PIAST” .   

I. Zakres obowiązywania. 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich 
zawodników o statusie amatora, którzy 
złożyli podanie o przyjęcie do Klubu 
oraz podpisali kartę zgłoszenia (dalej 
„Zawodnik”). 

2. Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie 
statusu zawodników oraz zasad zmian 
przynależności klubowej nr VIII/124 z 
dnia 14 lipca 2015 roku, za amatorów 
są uznani zawodnicy, którzy z tytułu 
uprawiania sportu piłki nożnej nie 
otrzymali wynagrodzenia, względnie 
innego świadczenia pieniężnego lub 
rzeczowego, innego niż zwrot 
rzeczywistych wydatków poniesionych 
w trakcie ich udziału w oficjalnych 
rozgrywkach organizowanych przez 
PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty 
podróży, wyżywienia i 
zakwaterowanie poniesione w związku 
z udziałem w meczu oraz wydatki na 
sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i 
szkolenie mogą podlegać zwrotowi 
bez podważenia statusu amatora. 

3. Warunkiem członkostwa zawodnika w 
Klubie jest brak przeciwskazań 
zdrowotnych oraz prawnych do 
udziału w zawodach sportowych, a 
także zajęciach treningowych 
organizowanych przez Gliwicki Klub 
Sportowy „Piast”  (dalej: „Klub”)  
 

II. Składka członkowska. 
 

1. Zgodnie z Regulaminem Składek 
Członkowskich i Dofinansowania 
Zawodników Gliwickiego Klubu 
Sportowego, każdy zawodnik biorący 
udział w zajęciach treningowych sekcji 
piłki nożnej zobowiązany jest do 
uiszczania miesięcznej opłaty w 

wysokości 100 zł miesięcznie ( w 
okresie od listopada do marca z uwagi 
na okres wynajmu hal sportowych 
opłata może zostać podwyższona o 
20%). 
W miesiącu wakacyjnym (lipiec-
sierpień) składka wynosi do 50% 
składki bazowej. 

2. Składki członkowskie winny być 
uiszczane w terminie do 10-tego dnia 
każdego miesiąca za pośrednictwem 
trenera lub przelewem na rachunek 
bankowy nr 40 1050 1298 1000 0023 
3868 6393 ING BANK ŚLĄSKI  o 
tytule: Składka członkowska 
zawodnika imię i nazwisko za miesiąc 
miesiąc i rok. 

3. Nieuiszczanie składek członkowskich 
może skutkować wykluczeniem 
zawodnika z Klubu po wcześniejszym 
wezwaniu go do uregulowania 
zaległości. 

4. W ramach opłacanej składki 
członkowskiej zawodnikowi 
przysługuje: opieka szkoleniowo-
pedagogiczna, podstawowe 
ubezpieczenie OC, dostęp do obiektów  
treningowych oraz sprzętu 
pomocniczego zgodnie z przyjętym 
harmonogramem treningów.  
 

III. Zajęcia treningowe. 
 

1. Każdy zawodnik biorący udział w 
zajęciach treningowych zobowiązany 
jest do posiadania ważnej karty 
zdrowia sportowca, (po stronie 
Rodziców/Opiekunów zostaje 
wykonanie w/w badań w tym badań 
diagnostycznych, morfologia itd.)  

2. Zawodnik zobowiązany jest do 
uczestniczenia w zajęciach 
treningowych organizowanych przez 
Klub dla jego grupy wiekowej. 

3. W przypadku powstania dwóch i 
więcej grup treningowych, trener 
prowadzący decyduje o przydziale 
zawodników do poszczególnej grupy 
(za wyjątkiem klasy sportowej). 
Liczebność zawodników na jedną 
grupę treningową wynosi 20-25 osób. 
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4. Rotacje pomiędzy poszczególnymi 
grupami leża w gestii trenera 
prowadzącego w oparciu o konsultację 
z trenerem koordynatorem i 
kierownikiem szkolenia. 

5. Mikrocykl treningowy zakończony jest 
jednostką meczową. Do jednostki 
meczowej zaliczamy zawody 
mistrzowskie, gry kontrolne,  turnieje 
(halowe i na obiektach otwartych), gra 
wewnętrzna. 

6. Nieobecność zawodnika na zajęciach 
treningowych powinna być 
usprawiedliwiona pisemnie lub drogą 
elektroniczną przez jego opiekuna 
ustawowego w terminie 7 dni od dnia, 
w którym wystąpiła. 

7. W stosunku do zawodnika o statusie 
amatora, który w trakcie sezonu 
piłkarskiego opuści samowolnie Klub, 
zastosowana będzie automatycznie  
12-miesięczna karencja. 

8. Jako samowolne opuszczenie Klubu 
może zostać uznane uczestniczenie 
przez Zawodnika w jakichkolwiek 
wyjazdach, zgrupowaniach, zajęciach 
treningowych organizowanych przez 
inny Klub piłkarski zarówno w kraju, 
jak i za granica bez uzgodnienia tego 
faktu z Gliwickim Klubem Sportowym 
„Piast”  

9. W trakcie trwania karencji zawodnik 
nie może brać udziału w rozgrywkach 
mistrzowskich w kraju i za granicą. 

10. Okresu odbywania kary 
dyskwalifikacji oraz niezbędnego 
czasu na leczenie kontuzji przez 
zawodnika o statusie amatora nie 
wlicza się do okresu 12 miesięcznej 
karencji.  

11. W trakcie zajęć treningowych 
zawodnik zobowiązany jest 
wykonywać polecenia trenera i 
dokładać wszelkich starań by podnieść 
swoje umiejętności sportowe. 

12. Zawodnik jest zobowiązany do 
przestrzegania obowiązujących 
regulaminów obiektów na których 
prowadzone są zajęcia treningowe. 

13. Zawodnik jest zobowiązany do 
uczestnictwa w zajęciach w sprzęcie 

treningowym ustalonym przez władze 
Klubu.  

14. Zawodnik jest zobowiązany do dbania 
o koleżeńską atmosferę w drużynie, a 
wszelkie nieporozumienia winien 
niezwłocznie zgłaszać trenerowi celem 
ich wyjaśnienia. 
 

IV. Zgrupowania. 
 

1. Zawodnik ma możliwość 
uczestniczenia w zgrupowaniach 
letnim i zimowym, na podstawie 
dobrowolnej deklaracji uczestnictwa, 
organizowanych przez Klub dla jego 
grupy wiekowej. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do 
pokrycia kosztów jego uczestniczenia 
w zgrupowaniu w terminie wskazanym 
przez Klub. 

3. W trakcie zgrupowania zawodnicy 
zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminów obiektów sportowych z 
których będą korzystać, a także do 
stosowania się do poleceń trenerów i 
opiekunów.  
 

V. Wsparcie materialne. 
 

1. Zawodnik może ubiegać się o 
zmniejszenie wysokości składki 
członkowskiej na zasadach 
wskazanych w Regulaminie Składek 
Członkowskich i Dofinansowania 
Zawodników znajdującego się w 
siedzibie Klubu (załącznik nr 1) 

2. Zakup sprzętu sportowego, we 
skazanym przez Klub podmiocie 
(firmie), według ustalonego w drodze 
umowy rabatu dla Stowarzyszenia 
GKS Piast. 
 
 

VI. Obowiązki rodziców/opiekunów 
prawnych. 
 

1. Do czasu osiągnięcia przez zawodnika 
pełnoletniości to na 
rodzicach/opiekunach prawnych 
spoczywa obowiązek systematycznego 
regulowania zobowiązań finansowych 
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związanych z członkostwem 
małoletniego zawodnika w Klubie. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są 
do wyposażenia uczestnika zajęć w 
sprzęt sportowy zgodny z wytycznymi 
władz klubu i ustalonymi na początku 
każdego nowego sezonu 
rozgrywkowego. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą w 
imieniu małoletniego ubiegać się o 
zmniejszenie składki członkowskiej i 
uzyskanie dofinansowania.   

4. Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są dołożyć wszelkich 
starań by zawodnik uczestniczył w 
zawodach i zajęciach treningowych 
wyznaczonych przez Klub. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni  
zobowiązani są powiadomić trenera 
prowadzącego drużynę o każdej 
nieobecności małoletniego zawodnika 
na zajęciach treningowych, a także o 
przewidywanym czasie jego absencji 
w przypadku choroby lub kontuzji. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do niepodważania 
autorytetu trenera, zarówno w 
obecności swoich dzieci, jak i innych 
rodziców, a ze wszystkimi problemami 
i wątpliwościami winni zgłaszać się 
indywidualnie do trenera lub 
koordynatora/kierownika szkolenia 
grup młodzieżowych. 

7. W trakcie zajęć treningowych i 
zawodów rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązują się przebywać na 
trybunach dla kibiców i nie 
kontaktować z dziećmi, ponieważ 
wpływa to na ich koncentrację.  

VII. Postanowienia końcowe. 
 

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego 
regulaminu będą wprowadzane za 
pomocą zarządzeń organów 
uprawnionych do reprezentacji Klubu, 
a następnie obwieszczane poprzez ich 
wywieszenie w siedzibie Klubu. 

3. Rażące nieprzestrzegani lub 
naruszenie postanowień niniejszego   
regulaminu przez zawodnika lub 
rodzica/opiekuna prawnego może stać 
się przyczyną wydalenia zawodnika z 
Klubu. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 
dnia 1 wrzesień 2018r._. 
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Załącznik nr 1. 

Zasady przydziału dofinansowania dla grup treningowych: 

1. Każdemu członkowi stowarzyszenia sekcji piłki nożnej przysługuje dofinasowanie w 

postaci: 

- zwolnienie ze składek członkowskich w wysokości 20 - 80% kwoty bazowej, 

- zakup sprzętu sportowego po rabacie udzielonym przez klub. 

2. Warunki uzyskania dofinansowania: 

- podanie o dofinansowanie z dołączonym zaświadczeniem o dochodach 

Rodziców/Opiekunów prawnych (zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech 

miesięcy), 

- opinia trenera prowadzącego, którą przedkłada do akceptacji trenerowi 

koordynatorowi, który w sposób ostateczny ustala wysokość indywidualnego 

dofinasowania zawodnika. 

 

 


